Statens jordbruksverks
författningssamling

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00
telefax: 036-19 05 46

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1996:47) om godkännande av
utsäde och vegetativt förökningsmaterial för framställning av ekologiska jordbruksprodukter;
beslutade den 4 december 2003
Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 3 § förordningen
(1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, i
fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1996:47) om godkännande av
utsäde och vegetativt förökningsmaterial för framställning av ekologiska
jordbruksprodukter2 , att bilagan ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med
den dag då denna författning träder i kraft.
1 § Statens jordbruksverk meddelar sådant godkännande, som avses i
artikel 6.3 a i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om
ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel3 . Godkännandet innebär att utsäde och
vegetativt förökningsmaterial som inte har erhållits i enlighet med den
ekologiska produktionsmetoden får användas, med undantag för de grödor som framgår av bilagan. Detta godkännande gäller under 2003.
Vid ekologisk utsädesproduktion gäller dock för samtliga grödor att
utsäde som inte erhållits i enlighet med den ekologiska produktionsmetoden får användas. Bestämmelser för avsaluproduktion av utsäde av de
arter som framgår av bilagan till utsädesförordningen (2000:1330) finns i
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m.
av utsäde av stråsäd, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23)
om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje - och fiberväxter,
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m.
av utsäde av köksväxter samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis.
1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni
1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter för
informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex
31998L0048).
2
Författningen senast omtryckt SJVFS 2003:56.
3
EGT L 198, 22.7.1991, s. 1 (Celex 31991R2092).

SJVFS 2003:78
Saknr Å 5
Utkom från trycket
den 9 december 2003
Omtryck

SJVFS 2003:78
Saknr Å 5
Utsäde och vegetativt förökningsmaterial får inte ha behandlats med
andra produkter än de som anges i bilaga II punkt B till förordning (EEG)
nr 2092/91.
2 § har upphävts genom (SJVFS 1997:9).
3 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.

------------------------Denna författning4 träder i kraft den 9 december 2003.

MATS PERSSON

Gunilla Ideström
(Växtodlingsenheten)
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Bilaga
A. Lantbruksgrödor
För följande grödor som saluförs som renvara ska ekologiskt utsäde
och förökningsmaterial användas
Havre av sorterna Cilla och Svala
Höstråg
Höstrågvete
Vid användning av vallfröblandningar där en eller flera av arterna
timotej, ängssvingel och rödklöver ingår ställs följande krav på
andelen ekologiskt utsäde i vallfröblandningen:

Timotej
Ängssvingel
Rödklöver
diploid (2n)

Rödklöver
tetraploid
(4n)

Timotej
Ängssvingel
Rödklöver
diploid (2n)

Götaland och Svealand
Minst 35 viktprocent av andelen timotej i
vallfröblandningen ska vara ekologisk.
Minst 35 viktprocent av andelen ängssvingel i
vallfröblandningen ska vara ekologisk.
Minst 35 viktprocent av andelen av den diploida
rödklövern i vallfröblandningen ska vara ekologisk.
Om både diploid och tetraploid rödklöver ingår i
blandningen måste minst 35 viktprocent av den totala
andelen rödklöver vara ekologisk.
Minst 35 viktprocent av andelen av den tetraploida
rödklövern i vallfröblandningen ska vara ekologisk.
Om både diploid och tetraploid rödklöver ingår i
blandningen måste minst 35 viktprocent av den totala
andelen rödklöver vara ekologisk.
Norrland
Minst 35 viktprocent av andelen timotej i
vallfröblandningen ska vara ekologisk.
Minst 35 viktprocent av andelen ängssvingel i
vallfröblandningen ska vara ekologisk.
Minst 35 viktprocent av den diploida rödklövern i
vallfröblandningen ska vara ekologisk. Om både
diploid och tetraploid rödklöver ingår i blandningen
måste minst 35 viktprocent av den totala andelen
rödklöver vara ekologisk.
Inget krav ställs på ekologiskt utsäde av tetraploid
rödklöver i vallfröblandningen.

Rödklöver
tetraploid
(4n)
Undantag gäller för utsäde som är inköpt före den 20 november 2002.
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För användning av följande grödor i renvara ska ekologiskt utsäde
användas. Undantag gäller för utsäde som är inköpt före den 20
november 2002.
Timotej
Ängssvingel
Rödklöver

B. Trädgårdsgrödor
För följande grödor som saluförs som renvara ska ekologiskt utsäde
och förökningsmaterial användas
Fabaceae
Trädgårdsböna (Phaseolus vulgare) inklusive vaxböna med undantag
för skärböna och purpurböna
Bondböna (Vicia faba)
Liliaceae
Gul lök (Allium cepa) av sättlök
Röd lök (Allium cepa) av sättlök
Kinesisk gräslök (Allium tuberosum)
Apiaceae
Rotselleri (Apium graveolens)
Brassicaceae
Italiensk rucola (Diplotaxis tenuifolia)
Kålrabbi (Brassica oleracea ssp. acephala var. gongylodes)
Rucola (Eruca sativa)
Cucurbitaceae
Gurka (Cucumis sativus) för växthusodling
Asteraceae
Huvudsallat (Lactuca sativa var. capitata) för både växthus- och
frilandsodling
Isbergssallat/Issallat (Lactuca sativa var. capitata)
Portulaceae
Sallads -/Trädgårdsportlak (Portucala oleracea var. sativa)
Vinterportlak (Claytonia perfoliata)
Polygonaceae
Trädgårdssyra (Rumex acetosa)
Aizoaceae
Nyzeeländsk spenat (Tetragonia tetragoniodes)
Kryddor
Citronmeliss (Melissa officinalis)
Dansk körvel (Anthriscus carefolium)
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Fänkål (Foeniculum vulgare)
Grekisk oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum)
Kamomill (Matricaria recutita)
Koriander (Coriandrum sativum)
Kryddsalvia (Salvia officinalis)
Kummin (Carum carvi)
Libbsticka (Levisticum officinalis)
Mejram (Origanum majorana)
Oregano (Origanum vulgare)
Rosmarin (Rosmarinus officinalis)
Sommarkyndel (Satureja hortensis)
Smörgåskrasse (Lepidium sativium)
Timjan (Thymus vulgaris)
Bärplantor
Jordgubbsplantor (Fragaria x ananassa)
Svarta vinbärsplantor (Ribes nigrum)
För följande sorter av grödor som saluförs som renvara ska
ekologiskt utsäde och förökningsmaterial användas
Fabaceae
Märgärt (Pisum sativum) av sorterna Karina och Markana
Sockerärt (Pisum sativum) av sorterna Norli och Rekord
Spritärt (Pisum sativum) av sorterna Blauwschokker och Fenomen
Liliaceae
Gräslök (Allium schoenoprasum) av sorten Mellanfin
Gul lök (Allium cepa) frö av sorten Sturon
Schalottenlök (Allium ascalonicum) av sorterna Red Sun och Santé
Purjolök (Allium porrum) av sorterna Blauwgroene Herfst/Axima,
Blauwgroene Herfst/Alcazar, Blauwgroene Herfst/Ardea, Blauwgroene
Herfst/Tadorna och Herfstreuzen/Almera
Vitlök (Allium sativum) av sorterna Cledor och Thermidrome
Apiaceae
Stjälkselleri (Apium graveolens) av sorten Tall Utah 5270
Morot (Daucus carota) av sorterna Jeanette, Julia, Magno, Robila och
Rodelika
Knölfänkål (Foeniculum vulgare) av sorterna Argo och Fino/Zefa
Palsternacka (Pastinaca sativa) av sorterna Halblange Weisse och White
Spear
Brassicaceae
Blomkål (Brassica oleracea ssp. botrytis var. botrytis) av sorterna
Ardego och SW Briljans
Vitkål (Brassica oleracea ssp. capitata var. capitata) av sorterna
Dottenfelder Dauer, Holsteiner Platte(r) och Marner Lagerweiss
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Rödkål (Brassica oleracea ssp. capitata var. rubra) av sorterna Amarant
och Rodynda
Grönkål (Brassica oleracea var. acephala) av sorten Westland Winter
Spetskål (Brassica oleracea ssp. capitata var. conica) av sorten
Filderkraut
Savoykål (Brassica oleracea ssp. capitata var. sabauda) av sorten
Marner Grüfewi
Mizunakål (Brassica rapa Mizuna-gruppen) av sorterna Mizuna och
Namenia
Kålrot (Brassica napus) av sorten Vige
Rädisa (Raphanus sativus var. sativus) av sorterna Cherry Belle,
Energic, Istap, Lucia, Raxe och Rudi
Rättika (Raphanus sativus var. niger) av sorterna Ostergruss Rosa 2,
Münchner weisser Treib und Setz och Rund Svart (Runder schwartzer)
Chenopodiaceae
Rödbeta (Beta vulgaris var. conditiva) av sorterna Carillon, Juwakugel,
Kestrel, Libero och Rote Kugel/Detroit 2
Mangold (Beta vulgaris var. vulgaris) av sorterna Erbette, Rhubarb
Chard och White Silver 2
Spenat (Spinacia oleracea) av sorterna Butterfly, Poncho, Primo, Puma
och Tarpy
Cucurbitaceae
Squash/Pumpa (Cucurbita pepo) av sorterna Dundoo, Esempio, Soleil,
Tempra och Zuboda
Jättepumpa (Vintersquash) (Cucurbita maxima) av sorterna Blue
Ballet, Greenwich, Sweet Dumpling och Uchiki Kuri
Melon (Cucumis melo) av sorten Robinson
Solanaceae
Paprika (Capsicum annuum) av sorterna Bendigo, Bossanova, Fiësta,
Pusztagold, Saigon, Sprinter och Swebana; Chilipeppar av sorten De
Cauyenne
Tomat (Lycopersicon lycopersicum) av sorterna Aromata, Claree,
Devotion, Douglas, Durasol, Eldorado (grundstam för tomat), Furore,
Gardeners Delight, Jamaica, Maribel, Matina, Moneymaker, Montima r,
Pitenza, Quadro, Rougella, Saint Pierre, Sakura, Sparta, Temptation och
Zuckertraube
Äggplanta (Solanum melongena) av sorten Falcon
Asteraceae
Friséesallat, Escarolesallat, Endive (Cichorium endivia) av sorterna
Catalogna Frastagliata, Congo, Dimara, Gloire de l’Exposition/Ermont,
Palla Rossa 3, Wallone-artica/Monaco och Yellora
Bladsallat (Lactuca sativa var. capitata); Babyleaf- av sorterna Avesta,
Baronet, Bergerac och Estafet; Plock-(friland) av sorterna Artemis,
Aruba, Asterix, Bijou, Black Seeded Simpson, Concorde, Fenice,
Gaillarde, Grand rapids, Lollo Bionda/Bolzano, Lollo Bionda/Crosby,
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Lollo Bionda/Lobi, Lollo Rossa/Nika, Picarde, Oscarde, Red Salad Bowl,
Red Salad Bowl/Cerize, Salad Bowl/Compass och Till; Batavia- av
sorterna Carmen, Gladys, Magenta, Maravilla de Verano, Sparta, Storina,
Vanity, Vanoise och Zoé
Romansallat/Cossallat, (Lactuca sativa var. longifolia) av sorterna
Pinokkio, Sucrine/Delight, Terlana och Xanadu
Vintersallat (Valerianella locusta) av sorterna Medallion och Vit
Kryddor
Basilika (Ocimum basilicum) av
Genovesetyp,
Citronbasilika,
Rödgrönbrokig basilika, Klotbasilika av typerna Fino Verde och Greek
Bush, Röd basilika av typen Purple Red och basilika av typerna Lime och
Storbladig
Dill av sorterna TG 8020 och Vanlig
Persilja (Petroselinum crispum ssp. crispum) av sorterna Comun 2, Frice
vert foncé/Rina, Gigante d’Italia, Grüne Perle och Moskrul 2/Verta
C. För följande grödor som saluförs för groddning ska ekologiskt
utsäde användas
Alfalfa (Lusern)
Broccoli
Kikärt
Vitsenap
Ärt. (SJVFS 2003:78).
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